
 
 

 

PERSBERICHT 
Nr. 15/2022 

6 mei 2022 
 

De Belgische Mededingingsautoriteit keurt de overname goed waarbij RE Invest Belgium 

(Brookfield Group) via een openbaar overnamebod de uitsluitende zeggenschap wil verwerven 

over Befimmo SA en haar dochterondernemingen 

 
0p 6 mei 2022 heeft het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit de overname goedgekeurd 

waarbij RE Invest Belgium, thans Alexandrite Monnet Belgian Bidco, via een openbaar overnamebod de 

uitsluitende zeggenschap wil verwerven over Befimmo NV en haar dochterondernemingen (“de Befimmo-

groep”).  

De concentratie werd aangemeld bij de Belgische Mededingingsautoriteit op 25 april 2022 op grond van de 

regels voor de concentratiecontrole.  

Alexandrite Monnet Belgian Bidco is een vastgoedbeleggingsmaatschappij. Het maakt deel uit van de 

Canadese Brookfield Group, een wereldwijde vermogensbeheerder die een reeks van beleggingsproducten 

en -diensten aanbiedt, met een bijzondere nadruk op vastgoed. In deze sector bezit Brookfield, 

onrechtstreeks en onder gezamenlijke zeggenschap met Oaktree Capital Group, Tribes Holding, die in België 

beperkt aanwezig is in de verhuur van kantoorgebouwen in Brussel. 

Befimmo NV is een beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht die investeert in de 

vastgoedsector en haar vastgoedportefeuille beheert in België en in beperkte mate in Luxemburg. Haar 

vastgoedportefeuille bestaat uitsluitend uit kantoren (kantoorgebouwen, vergadercentra en co-working 

spaces). 

 
Voor verdere inlichtingen verzoeken wij u om contact te nemen met: 

M. Damien Gerard 
Auditeur - generaal 
Tel: +32 (2) 277 76 57 
E-mail: damien.gerard@bma-abc.be 
Website : www.mededinging.be 
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De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) is een onafhankelijke administratieve instantie die bijdraagt tot het 
definiëren en toepassen van een mededingingsbeleid in België. Concreet vervolgt de BMA mededingingsbeperkende 
praktijken, zoals kartels en misbruiken van machtspositie, en ziet toe op de voornaamste fusies en overnames. De 
BMA werkt samen met de mededingingsautoriteiten van de Lidstaten en de Europese Commissie binnen het 

Europees Mededingingsnetwerk (ECN). 
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